
กรุณาอ่านต่อด้านหลัง 

No.8 ระเบยีบการขอวซีา่ประเภทการพ านกัระยะส ัน้ ส าหรบั “คูส่มรสชาวญีปุ่่ น” 

1. หนังสอืเดนิทาง (ในวนัยืน่ขอวซีา่มหีนา้วา่งทีไ่มม่ตีราประทับมากกวา่ 2 หนา้ขึน้ไป หากมี
หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาแสดงดว้ย) 
 

2. ใบค ารอ้งขอวซีา่ (ทา่นสามารถพมิพจ์ากโฮมเพจสถานทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย หรอืรับ
ไดท้ีศ่นูย ์JVAC)  1 ชุด 
 

3. รปูถา่ย (ขนาด 2x2 นิว้ สหีรอืขาวด า ทีม่พีืน้หลังเป็นสอีอ่น ไมม่ลีวดลาย ไมม่กีารแตง่ภาพถา่ย 

จะตอ้งเป็นรปูถา่ยทีช่ดัเจน และถา่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มตดิรปูถา่ยลงในใบค ารอ้ง) 1 ใบ 
 

4. แบบสอบถามเพือ่การยืน่ขอวซีา่ (กรณุากรอกโดยเลอืกตามวตัถปุระสงคใ์นการเดนิทาง 
และลงลายเซน็ตามหนังสอืเดนิทาง)  ฉบบัภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย 1 ชุด 
 

5. ทะเบยีนบา้นไทย  ฉบบัจรงิและส าเนา 1 ชุด 
 

6. เอกสารทีแ่สดงถงึสถานภาพการสมรสอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

○1  ใบส าคญัการสมรส หรอืทะเบยีนฐานะแหง่ครอบครัว ฉบบัจรงิและส าเนา 1 ชุด 

○2  ทะเบยีนครอบครัวของคูส่มรส ทีร่ะบชุือ่ผูย้ ืน่ (โคเซะกโิทฮง) ทีม่อีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน 

   ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
 

7. เอกสารทีร่ะบกุ าหนดการระหวา่งทีพ่ านักในญีปุ่่ น (ก าหนดการเดนิทางวนัตอ่วัน) 
 

 อนึง่ ส าหรับหนังสอืค ้าประกนั จะยืน่ดว้ยหรอืไมก็่ได ้เอกสารเหลา่นี้ไมม่กี าหนด
แบบฟอรม์ของเอกสาร แตส่ามารถดไูดจ้ากเว็บไซดข์องทางสถานทตูซึง่จะมตีัวอยา่งของ
เอกสารทีส่ามารถดาวน์โหลดมาใชไ้ด ้
 

 
8. เอกสารทีร่ะบคุา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และคา่ทีพั่ก 

 

กรณีทีคู่ส่มรสพ านักทีป่ระเทศญีปุ่่ นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย : 
หนังสอืรับรองตอ่ไปนีอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ของคูส่มรส (หนังสอืรับรองการเสยีภาษี หนังสอืรับรอง
บัญชเีงนิฝากจากธนาคาร ส าเนาแบบแสดงรายการยืน่ภาษีเงนิได ้หรอืหนังสอืรับรองรายได)้ 1 ชุด 
 

กรณีทีผู่ย้ ืน่หรอืคูส่มรสพ านักทีป่ระเทศไทยเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย:  
①. หนังสอืรับรองการท างาน หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท หรอืทะเบยีนการคา้ 

ของคูส่มรสชาวญีปุ่่ น หรอืผูย้ืน่ (เอกสารทกุอยา่งจะตอ้งออกไมเ่กนิ 3 เดอืน ในกรณีทีผู่ ้
ยืน่และคูส่มรสไมม่อีาชพี หรอืประกอบอาชพีทีไ่มส่ามารถแสดงหนังสอืรับรองการท างาน
หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนได ้กรณุาท าหนังสอือธบิายอาชพีและรายได)้ 
   ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

②. สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ของผูย้ืน่ค ารอ้งหรอืของคูส่มรส) 
   ฉบบัจรงิและส าเนา (ทกุหนา้) 1 ชุด 

(ยกเวน้ส าหรับผูย้ืน่หรอืคูส่มรสชาวญีปุ่่ นทีเ่ป็นขา้ราชการ หรอืพนักงานบรษัิททีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์พนักงานรัฐวสิาหกจิ หรอืมหาวทิยาลัย เป็นตน้ ซึง่มอีัตรา
เงนิเดอืน ตัง้แต ่2 หมืน่บาทขึน้ไป และสามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืรับรองการ
ท างาน ไมต่อ้งยืน่สมดุบญัชธีนาคาร)  

 
9. หนังสอืเดนิทางคูส่มรส (หนา้ทีม่ชี ือ่และรปู และหนา้ทีม่ตีราประทับการเดนิทางเขา้และออก)

   ส าเนา 1 ชุด 



  กมุภาพันธ ์2563 

10. ผูท้ีเ่ดนิทางเป็นครัง้แรก หากเคยเปลีย่นชือ่ตวั-สกลุ หรอืผูท้ีไ่ดเ้ปลีย่นชือ่ตัว-สกลุหลังจาก
เดนิทางไปประเทศญีปุ่่ นครัง้ทีแ่ลว้ ใหเ้ตรยีมเอกสารแสดงการเปลีย่นชือ่ตัว-สกลุ เชน่ ใบ
เปลีย่นชือ่ตัว-สกลุ ใบส าคญัการสมรส ใบส าคัญการหยา่ ฉบบัจรงิและส าเนา 1 ชุด 
 

11. บคุคลทีส่ามารถใหม้ตีวัแทนมาด าเนนิการยืน่วซีา่ไดนั้น้ กรณุาตรวจสอบรายละเอยีด
คณุสมบัตดิังตอ่ไปนี ้(http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีทีใ่หต้ัวแทน
มาด าเนนิการยืน่วซีา่แทนนัน้ ผูย้ ืน่จะตอ้งเขยีนหนังสอืมอบอ านาจดว้ยตนเอง 
 

หมายเหต ุ
1. หากเอกสารทีเ่ตรยีมมาไมค่รบถกูตอ้งตามระเบยีบทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ กรณุารับทราบดว้ยวา่ทาง

สถานทตูฯ จะไมส่ามารถรับพจิารณาค ารอ้งขอวซีา่ 
2. ส าหรับวันและเวลาในการคนืหนังสอืเดนิทาง (การฟังผลวซีา่) กรณุาตรวจยนืยันวนัทีค่นื

หนังสอืเดนิทางตามทีร่ะบไุวใ้นใบนัดฟังผล โดยทีศ่นูย ์JVAC จะคนืหนังสอืเดนิทางใหไ้ดเ้ร็ว
ทีส่ดุคอื 5 วนัท าการ ในกรณีทีไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จะตดิในหนังสอืเดนิทาง ส าหรับผูย้ืน่ทีท่าง
สถานทตูฯ พจิารณาแลว้วา่อาจใชเ้วลามากกวา่ 5 วนัท าการ เชน่ ผูท้ีเ่ดนิทางไปประเทศญีปุ่่ น

เป็นครัง้แรก หรอืตามวัตถปุระสงคใ์นการเดนิทาง หรอืแลว้แตส่ถานการณ์ตา่งๆ เป็นตน้ ซึง่ใน
บางกรณีอาจมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิ การสมัภาษณ์ผูย้ืน่ขอวซีา่ หรอืมคีวามจ าเป็นตอ้ง
ตรวจสอบไปยังกระทรวงการตา่งประเทศญีปุ่่ นนัน้ หลังจากการพจิารณาเสร็จสิน้แลว้ทางศนูย ์
JVAC จะตดิตอ่กลับทางโทรศัพท ์ซึง่ในบางกรณีไมส่ามารถพจิารณาวซีา่ไดท้นัตาม
ก าหนดการเดนิทางทีต่อ้งการ ฉะนัน้กรณุายืน่ขอวซีา่ลว่งหนา้หลายๆ วันกอ่นการเดนิทาง กรณี
ทีย่ังไมไ่ดรั้บการตดิตอ่จากศนูย ์JVAC หลังจากทีย่ืน่วซีา่ไปแลว้เป็นเวลามากกวา่ 10 วัน ผูย้ ืน่
สามารถโทรศพัทส์อบถามได ้โดยแจง้หมายเลขใบนัดฟังผล (ตวัอกัษรภาษาองักฤษกับ
ตวัเลข 6 หลัก) และหมายเลขบารโ์คด๊ (ตัวเลข 8 หลัก) อนึง่ กรณุารับทราบดว้ยวา่การ
พจิารณาออกวซีา่ตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ จงึไมส่ามารถออกวซีา่ใหไ้ดเ้ร็วกอ่น
ก าหนดตามค ารอ้งขอเป็นกรณีพเิศษ 

3. โดยหลักการแลว้ การขอวซีา่ประเภทการพ านักระยะสัน้ดงักลา่ว จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปลีย่น
สถานภาพการพ านักเป็นประเภทอืน่ได ้หากทา่นประสงคจ์ะขอวซีา่เพือ่ไปอยูด่ว้ยกันในฐานะ 
คูส่มรสชาวญีปุ่่ น กรณุาด าเนนิการยืน่ขอใบรับรองสถานภาพการพ านักส าหรับ “คูส่มรสชาว
ญีปุ่่ น” จากส านักตรวจคนเขา้เมอืงทอ้งถิน่ ส ากัดกระทรวงยตุธิรรมประเทศญีปุ่่ น หลังจากไดรั้บ
ใบรับรองแลว้จงึมาด าเนนิการยืน่ขอวซีา่ตอ่ไป 
 

 กรณุาสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามไดด้ว้ย ภาษาไทย 

ภาษาญีปุ่่ น และภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท ์: 0-2207-8503 0-2696-3003 

(โฮมเพจของสถานทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/) 

หรอื ศนูยรั์บยืน่วซีา่ประเทศญีปุ่่ น (JVAC) กรงุเทพฯ 

ศนูยช์ดิลม 

Tel: 0-2251-5197-8 

E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com 

Website: https://visa.vfsglobal.com/one-pager/japan/thailand/thai/   
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